Doa Permohonan:

April 2018

Allah Bapa telah membangkitkan dan meninggikan
Kristus serta mendudukkan Dia di sebelah kananNya
dalam kemuliaan. Marilah kita mohon:
U: Demi kemuliaan Kristus, lindungilah umatMu, ya Tuhan.

Bapa yang adil, Engkau meninggikan Kristus di atas
bumi dengan kemenangan salib, tariklah semua
makhluk kepadaNya. U

HARI RAYA PASKA KEBANGKITAN TUHAN
IBADAT SENJA

PENDAHULUAN

P – Ya Allah, bersegeralah menolong aku
U – Tuhan, perhatikanlah hambaMu
Kemuliaan kepada Bapa...

Demi Putera yang Kautinggikan, utuslah Roh kudus
kepada Gereja, agar umatMu menjadi pelopor kesatuan
manusia. U
Peliharalah puter-puteraMu yang baru lahir dari air dan
Roh kudus, agar mereka setia pada janji baptis sampai
kehidupan kekal. U
Dengan perantaraan Putera yang Kautinggikan,
tolonglah orang yang melarat, bebaskanlah orang yang
tertawan, sembuhkanlah orang yang sakit, dan gembirakanlah dunia dengan kelimpahan kasih setiaMu. U

BAPA KAMI
Bapa kami yang ada di syurga
dimuliakanlah namaMu.
Datanglah kerajaanMu
Jadilah kehendakMu
diatas bumi seperti
didalam syurga.
Berilah kami rezeki pada hari ini
dan ampunilah kesalahan kami
seperti kami pun mengampuni
yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah masukkan kami
kedalam percubaan
tetapi bebaskanlah kami
dari yang jahat.
Amin.

EDARAN DALAMAN SAHAJA

Engkau telah menguatkan orang yang beriman yang
meninggal, dengan tubuh dan darah mulia Kristus,
semoga pada hari kiamat mereka, Kaubangkitkan
bersama Kristus. U

Doa Penutup:
Allah, pemberi hidup, Engkau membukakan kami pintu
kehidupan abadi karena kemenangan PuteraMu atas maut.
KebangkitanNya kami rayakan hari ini. Semoga kami
diperbaharui oleh RohMu dan bangkit dalam terang kehidupan.
Demi Yesus Kristus, PuteraMu dan pengantara kami, yang
hidup dan berkuasa bersama Engkau, dalam persekutuan
roh kudus sepanjang segala masa. Amin.
P: Saudara Sekalian, dengan ini ibadat sudah selesai,
alleluya, alleluya.
U: Syukur kepada Allah, alleluya, alleluya
Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap
dosa dan menghantar kita ke hidup kekal. Amin.
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(EASTER SONG)

1. Tuhan mati bagi kita,
membebaskan manusia,
Hai umat jangan susah,
dia bangkit dari tidur.
Hidup lagi, Alleluya,
Oh Alleluya
Dia sudah bangkit.
Memang betul, bangkit,
Alleluya
2. Yang di salib kerana kita,
manusia yang berdosa,
Hai umat mari lihat,
mari puji dan hormat,
Dia bangkit Alleluya,
Oh Alleluya Dia sudah bangkit.
Memang betul, bangkit Alleluya

Ant. 1: Maria dari Magdala dan Maria
yang lain pergi mengunjungi kubur
Yesus, alleluya

Ant. 2: Marilah dan lihatlah tempat
Tuhan dibaringkan, alleluya.

Mazmur 109 (110)

Mazmur 113A (114)

Tuhan berﬁrman kepada baginda: “
Duduklah di sisi kananKu,
sampai musuh-musuhmu Ku jadikan
tumpuan kakimu.”

Ketika Israel keluar dari Mesir,
keluarga Yakub dari bangsa asing,
maka Yehuda menjadi wilayah Tuhan,
Israel daerah kekuasaanNya.

Tuhan meluaskan kekuasaan baginda
dari kediamanNya di Sion:
“ Berkuasalah atas para musuh.
Engkau berkuasa sejak kelahiranmu,
diatas gunung yang suci,
sejak engkau terkandung, sejak fajar
masa mudamu.”

Laut melihat, lalu menyingkir,
sungai Yordan berbalik ke hulu.
Gunung melompat bagaikan kijang
dan bukit laksana anakdomba.

Tuhan telah bersumpah dan tidak
menyesal:
“Engkau imam seperti Melkisedek,
untuk selama-lamanya.”
Tuhan mendampingi baginda,
pada hari kemurkaanNya raja-raja
dihancurkanNya.
Tuhan menyertai baginda dalam segala
usaha, agar baginda berlangkah maju
dengan gagah perkasa.

Kemuliaan kepada Bapa...
Ant.: Maria dari Magdala dan Maria
yang lain pergi mengunjungi kubur
Yesus, alleluya

Ada apa, hai laut, sehingga menyingkir,
hai Yordan, sehingga berbalik ke hulu?
Hai gunung, mengapa melompat
bagaikan kijang,
hai bukit, mengapa laksana anakdomba.
Gementarlah, hai bumi,
di hadapan Tuhan,
di hadirat Allah, Yakub.
Ia mengubah wadas menjadi danau
Dan batu menjadi mata air.

KIDUNG – Why 19, 1-7
Alleluya.
Pokok keselamatan, kemuliaan dan
kekuasaan ialah Allah kita,
karena benar dan adillah segala keputusanNya.
Alleluya.
Alleluya.
Pujilah allah kita, hai sekalian hambaNya,
semua yang takwa, baik kecil maupun besar.
Alleluya.
Alleluya.
Sebab Tuhan, Allah kita yang mahakuasa,
Sudah menjadi raja. Alleluya.
Alleluya.
Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai,
marilah kita memuliakan Tuhan. Alleluya.
Alleluya.
Hari pernikahan Anakdomba telah tiba,
dan mempelaiNya sudah siap berhias.
Alleluya

Kemuliaan kepada Bapa...

Kemuliaan kepada Bapa...

Ant. : Yesus bersabda: Jangan takut! Pergilah
dan katakanlah kepada saudara-saudaraKu,
supaya berangkat ke Galilea; disana mereka
akan melihat aku, alleluya.

Ant.: Marilah dan lihatlah tempat Tuhan

Bacaan Singkat : Ibr 10,12-14

dibaringkan, alleluya.

Ant. 3: Yesus bersabda: Jangan takut!

Pergilah
dan
katakanlah
kepada
saudara-saudaraKu, supaya berangkat ke
Galilea; disana mereka akan melihat aku,
alleluya.

Kristus mempersembahkan hanya satu
kurban demi dosa-dosa. Lalu Ia duduk di sisi
kanan allah sampai selama-lamanya,
sambil menantikan saat musuh-musuhNya
dijadikan tumpuan kakiNya. Dengan satu
kurban Ia menyempurnakan orang yang
dikuduskanNya untuk selama-lamanya.

Lagu Singkat
Ant: Pada harilah Tuhan bertindak,

mari kita rayakan dengan gembira,
alleluya.

KIDUNG MARIA
Ant: Pada hari Minggu
Paska, tatkala hari sudah
mulai malam, murid-murid
Yesus berkumpul di sebuah
rumah, dan pintu-pintu di
kunci. Sekonyong-konyong
datanglah Yesus berdiri di
tengah-tengah mereka dan
berkata: Salam bagimu,
alleluya.
“Hatiku bersyukur kepada Tuhan;
jiwaku bersukacita kerana Allah, Juruselamatku,
sebab Dia ingat akan daku, hambanya yang hina!
Mulai dari sekarang sekalian orang akan
mengatakan aku berbahagia,
kerana perbuatan yang besar
yang Allah Maha Kuasa telah lakukan atas diriku.
Kudus namanya; Dia menyatakan rahmatnya
kepada orang yang takut akan dia,
dari satu keturunan sampai keturunan yang lain.
Dengan tangannya yang berkuasa
Dia mencerai-beraikan mereka yang sombong,
serta segala rancangan mereka.
Dia menurunkan raja-raja dari takhta mereka,
dan meninggikan orang-orang hina.
Dia mengenyangkan orang-orang yang lapar dengan
makanan-makanan yang baik, dan orang-orang kaya
disuruhnya pergi dengan hampa.
Dia memenuhi perjanjian yang dibuatnya
kepada nenek-moyang kita; Dia datang
menyelamatkan hambanya Israel; Dia ingat
menunjukkan rahmatnya kepada Abraham
dan kepada segenap keturunannya hingga kekal!”

Kemuliaan kepada Bapa...
Ant: Pada hari Minggu Paska, tatkala hari
sudah mulai malam, murid-murid Yesus
berkumpul di sebuah rumah, dan pintu-pintu
di kunci. Sekonyong-konyong datanglah
Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan
berkata: Salam bagimu, alleluya.

